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Inleiding 

Achtergrond 
Sinds 2001 heeft TNS NIPO jaarlijks voor Ict op School verschillende bekendheids-, 
imago- en gebruikersonderzoeken uitgevoerd. Sinds 2006 is er geen sprake meer van 
Stichting ICT op School, maar van Ict op School als onderdeel van Kennisnet Ict op 
School. Stichting Kennisnet Ict op School heeft aan TNS NIPO gevraagd ook in 2006 
vervolgonderzoek uit te voeren.  
 

Ict op School is benieuwd in welke mate scholen in het primair en voortgezet onderwijs 
het afgelopen jaar ICT verder hebben geïntegreerd in de lessen. Ook vindt Ict op School 
het belangrijk meer inzicht te krijgen in de wensen, behoeften, verwachtingen en ambities 
van haar doelgroepen bij de integratie van ICT in het onderwijs. Wat haar eigen rol 
betreft wil Ict op School meer weten over haar imago, en het gebruik en waardering van 
haar producten. 

Doel van het onderzoek 
Ict op School wil met dit onderzoek meer inzicht verkrijgen in de ambities van scholen, 
schoolbesturen en samenwerkingsverbanden op het gebied van ICT en de ondersteuning 
die Ict op School kan bieden om deze ambities te realiseren. Ook wil zij terugblikken op 
het afgelopen jaar en achterhalen wat de relevantie is van de producten en diensten van 
Ict op School voor het huidige ICT-gebruik. 
 
De resultaten van het onderzoek geven inzicht in:  
 
� Stand van zaken ICT-gebruik in het onderwijs;  
� Wensen / behoeften aan ondersteuning in de toekomst;  
� Het belang van samenwerking;  
� Bekendheid en imago van Ict op School;  
� Gebruik en waardering van de producten en diensten (bv. de website).  

Doelgroep 
Het totale onderzoek heeft binnen het primair en voortgezet onderwijs plaatsgevonden en 
is gehouden onder de volgende doelgroepen:  
 
� Regionale samenwerkingsverbanden;  
� Schoolbesturen;  
� ICT-management;  
� Docenten.  
 
In dit document zullen de belangrijkste resultaten worden weergegeven van het 
onderzoek onder schoolbesturen. Wat is het belang van de producten en diensten van Ict 
op School voor de schoolbesturen en hoe tevreden of ontevreden is men in het algemeen 
over de dienstverlening van Ict op School? 
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Methode en steekproef 
Dit gedeelte van het onderzoek richt zich op de schoolbesturen in het primair onderwijs 
en het voortgezet onderwijs. In totaal zijn 150 schoolbesturen ondervraagd, waarvan 75 
in het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte methode en steekproef verwijzen wij 
naar de onderzoeksverantwoording in de bijlagen. Daar zijn ook de tabellen en de 
vragenlijst te vinden. 
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1 Bestuurlijke aandacht voor ICT stabiel 

1.1 Gebruik van ICT bij meerderheid scholen in steeds verder 
gevorderd stadium 

Aan alle besturen in het primair onderwijs is gevraagd hoe zij het computergebruik bij 
scholen die onder hun bestuur vallen, het beste zouden typeren. Een op de vier geeft aan 
zich in een beginfase te bevinden (4% is oriënterend op de mogelijkheden, 21% 
beginnend gebruik). Vorig jaar zat een op de drie schoolbesturen in deze fase (33%). Net 
als vorig jaar typeert de meerderheid van de besturen (74%) in het primair onderwijs het 
gebruik van ICT als (ver)gevorderd (65% gevorderd, 9% vergevorderd).  

1 | Typering computergebruik – primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2006 

Wanneer we de periode vanaf 2001 tot nu bekijken, zien we een duidelijke verschuiving 
van beginnend naar gevorderd gebruik tussen 2003 en 2004. Vanaf 2003 ligt de nadruk 
sterk op het gevorderd gebruik. Onderstaande tabel geeft de verhoudingen tussen de jaren 
nogmaals weer.  
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2 | Tabel typering computergebruik – primair onderwijs 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 % % % % % % 

Oriënterend op de mogelijkheden 2 4 6 1 3 4 

Beginnend gebruik 50 54 40 30 30 21 

Gevorderd gebruik 39 36 36 58 59 65 

Vergevorderd gebruik 6 3 11 6 4 9 

Bron: TNS NIPO, 2006 

In het voortgezet onderwijs is het beeld de afgelopen vijf jaar zeer constant geweest. Het 
percentage respondenten dat aangeeft zich in een vergevorderd stadium te bevinden, is dit 
jaar 13% (was 14% in 2005). Het (ver)gevorderd gebruik ligt op 82% (69% gevorderd, 
13% vergevorderd), iets hoger dus dan in het primair onderwijs. In 2005 lag dit 
percentage op 77%. Ook hier is een tabel ter verduidelijking opgenomen. 

3 | Typering computergebruik – voortgezet onderwijs 
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4 | Tabel typering computergebruik – voortgezet onderwijs 

 2001 2003 2004 2005 2006 

 % % % % % 

Oriënterend op de mogelijkheden 0 2 2 3 0 

Beginnend gebruik 26 22 29 19 16 

Gevorderd gebruik 61 66 62 63 69 

Vergevorderd gebruik 11 9 6 14 13 

Bron: TNS NIPO, 2006 
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1.2 Opnieuw veel aandacht voor ICT bij schoolbesturen 

ICT staat nog altijd hoog op de agenda bij de besturen van het primair en voortgezet 
onderwijs. Ten opzichte van 2005 is de aandacht voor dit onderwerp stabiel gebleven. In 
2006 besteden ruim acht op de tien schoolbesturen (zowel PO- als VO-besturen) tamelijk 
tot zeer veel aandacht aan een zeer breed scala van ICT-onderwerpen.  
 
Vervolgens is gevraagd waaraan schoolbesturen het afgelopen jaar veel aandacht hebben 
besteed. In het primair onderwijs hebben het beheer en onderhoud van ICT-
voorzieningen de meeste tijd gevergd (90%), gevolgd door de financiën (87%) en de 
aanschaf van apparatuur (84%). De verdeling van aandacht door het bestuur in het 
primair onderwijs is nagenoeg gelijk aan de verdeling van aandacht in 2005. Het gebruik 
van ICT voor administratieve doeleinden komt nu op een zevende plaats (73%), terwijl 
dit in 2005 nog op de derde plaats kwam (80%). Ook de ontwikkeling van visie stond in 
2005 hoger (vierde plaats) dan in 2006 (negende plaats). De aanschaf van apparatuur 
(84%) krijgt in 2006 tien procent meer aandacht dan in 2005 (74%). 
 
Wanneer we kijken naar de periode 2003-2006 valt op dat het beheer en onderhoud van 
ICT-voorzieningen en financiën altijd veel aandacht hebben gekregen van de PO-
besturen. Verzekering krijg doorgaans de minste aandacht. De ontwikkeling van visie 
heeft in de eerste jaren duidelijk hoger op de agenda gestaan dan de laatste jaren.  

5 | Verdeling van aandacht het afgelopen jaar door het bestuur - primair onderwijs 

 2003 

n=75 

2004 

n=82 

2005 

n=75 

2006 

n=63 

 % % % % 

Beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen 89 87 91 90 

Financiën 88 92 86 87 

Aanschaf van apparatuur 83 80 74 84 

ICT in relatie tot de kwaliteit van onderwijs 79 80 73 77 

Aanschaf van software 69 65 64 77 

ICT-vaardigheden van leraren 79 85 69 74 

Gebruik van ICT voor administratieve doeleinden 60 82 80 73 

Internetvoorzieningen*    72 

Ontwikkeling van visie 81 84 76 70 

Deskundigheid van het management om ICT in te voeren 58 57 57 53 

Beveiliging van internetsites bijv. via filtering 54 62 52 52 

Samenwerking met besturen van andere scholen 65 47 44 47 

Verzekering 48 51 41 46 

     

* niet in voorgaande jaren gemeten     

           Bron: TNS NIPO, 2006 
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In het voortgezet onderwijs ging in 2006 de meeste aandacht uit naar financiën (86%). Op 
de tweede plaats staan de aandacht voor internetvoorzieningen, het gebruik van ICT voor 
administratieve doeleinden en ICT in relatie tot de kwaliteit van onderwijs (alle 77%). 
Deze rangorde komt ook grotendeels overeen met die van 2005. Een uitzondering hierop 
wordt gevormd door de aandacht voor beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen (89% 
in 2005 versus 73% in 2006). 

6 | Verdeling van aandacht het afgelopen jaar door het bestuur - voortgezet onderwijs 

 2003 

n=75 

2004 

n=69 

2005 

n=75 

2006 

n=62 

 % % % % 

Financiën 85 94 88 86 

Internetvoorzieningen*    77 

Gebruik van ICT voor administratieve doeleinden 74 84 86 77 

ICT in relatie tot de kwaliteit van onderwijs 80 85 85 77 

Aanschaf van apparatuur 78 89 88 76 

Ontwikkeling van visie 79 71 79 73 

Beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen 81 86 89 73 

ICT-vaardigheden van leraren 78 68 70 67 

Beveiliging van internetsites bijv. via filtering 49 64 64 62 

Aanschaf van software 63 74 78 61 

Deskundigheid van het management om ICT in te voeren 63 53 61 48 

Samenwerking met besturen van andere scholen 45 38 45 43 

Verzekering  37 37 46 34 

     

* niet in voorgaande jaren gemeten     

         Bron: TNS NIPO, 2006 

De verdeling van aandacht is door de jaren heen ongeveer gelijk gebleven. Het 
onderwerp financiën heeft sinds 2003 altijd hoog op de agenda gestaan bij de VO-
besturen. Net als bij de PO-besturen, wordt bij de VO-besturen elk jaar de minste 
aandacht besteed aan verzekering.  
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2 Samenwerking schoolbesturen op het gebied van 
ICT biedt mogelijkheden 

2.1 Vier op de tien besturen werken samen 

Wanneer op enigerlei wijze sprake is van coördinatie en afstemming tussen besturen van 
scholen spreken we van samenwerking. De resultaten over samenwerking tussen 
schoolbesturen zijn vergelijkbaar met die van 2005. In 2006 geven ruim vier op de tien 
PO-besturen (43%) en bijna vier op de tien VO-besturen (38%) aan dat ze samenwerken 
met een ander schoolbestuur.  
 
Van de schoolbesturen in het primair onderwijs die aangeven op dit moment nog niet 
samen te werken op bestuurlijk niveau op het gebied van ICT, verwacht ruim een vijfde 
(was een kwart in 2005) binnen twee jaar met andere schoolbesturen samen te gaan 
werken (22%, n=42). In het voortgezet onderwijs is dit percentage in 2006 ongeveer 
gelijk gebleven, 27% (was 22% in 2005) van de besturen geeft aan op korte termijn te 
willen gaan samenwerken (n=45).  
 

2.1.1 Samenwerking van groot belang voor ICT-toepassing in de dagelijkse 
lespraktijk (PO) en ontwikkeling ICT-beleid (VO).  

Vervolgens is een aantal aspecten op het gebied van ICT voorgelegd aan alle 
samenwerkende schoolbesturen (PO: n=33 en VO: n=30). Hieruit blijkt dat de 
samenwerking door de besturen in het primair onderwijs met name belangrijk wordt 
gevonden voor handreikingen voor het inpassen van ICT in de dagelijkse lespraktijk 
(100%) en onderwijsinhoudelijke vernieuwing (94%), op de voet gevolgd door het 
ontwikkelen van ICT-beleid en deskundigheidsbevordering (beide 91%). 
 
In het voortgezet onderwijs denken besturen iets anders over het belang van de 
samenwerking. Zij geven aan dat samenwerking volgens hen met name bijdraagt aan de 
ontwikkeling van ICT-beleid (100%), onderwijsinhoudelijke vernieuwing (94%) en de 
beschikbaarheid van software (93%). De mogelijkheden tot gezamenlijke inkoop wordt 
nog steeds relatief het minst belangrijk gevonden door zowel schoolbesturen van het 
primair als voortgezet onderwijs (respectievelijk 70% en 62%). 
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7 | Kunt u aangeven hoe belangrijk de samenwerking voor u is ten aanzien van deze 
aspecten op het gebied van ICT? – primair en voortgezet onderwijs (som van tamelijk 
belangrijk en zeer belangrijk) 
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3 Aandachtspunten voor de toekomst 

3.1 Inpassen ICT in dagelijkse onderwijspraktijk en 
onderwijsinhoudelijke vernieuwing hoogste prioriteit 

Aan alle schoolbesturen is gevraagd aan welke ondersteuning het bestuur de meeste 
behoefte heeft met betrekking tot de invoering van ICT in het onderwijs. 
  
Uit onderstaande grafiek blijkt dat ruim zes op de tien schoolbesturen in het primair 
onderwijs behoefte hebben aan handreikingen voor het inpassen van ICT in de dagelijkse 
lespraktijk (63%) en aan onderwijsinhoudelijke vernieuwing (60%). Meer dan de helft 
van de schoolbesturen in het primair onderwijs geeft aan behoefte te hebben aan 
ondersteuning ten aanzien van deskundigheidsbevordering (55%). Deze resultaten zijn 
grotendeels vergelijkbaar met die van 2005. Opvallend is de stijging van de behoefte aan 
ondersteuning bij deskundigheidsbevordering (van 31% in 2005 naar 55% in 2006). 

8 | Kunt u aangeven op welk gebied u behoefte heeft aan ondersteuning ten aanzien van 
het gebruik van ICT in het onderwijs? – primair onderwijs 
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Bron: TNS NIPO, 2006 

Bovenstaande gegevens zijn ter verduidelijking hierna opgenomen in een tabel. In de 
tabel is te zien dat de rangorde in ondersteuningsbehoeften door de jaren heen redelijk 
gelijk is gebleven.  
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9 | Behoefte aan ondersteuning – primair onderwijs 

 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
Handreikingen voor inpassen  ICT in dagelijkse 
lespraktijk 

56 46 59 51 63 

Onderwijsinhoudelijke vernieuwing 65 44 62 55 60 
Deskundigheidsbevordering 56 33 42 31 55 
Ontwikkeling van ICT-beleid 33 30 46 41 43 
Het realiseren van lokale of regionale samenwerking 29 37 32 24 36 
Opzetten van beheer IC-voorzieningen 49 23 32 24 29 
Gezamenlijke inkoop apparatuur en programmatuur 38 32 30 20 28 
Internetvoorzieningen     22 
Geen van deze 15 25 12 20 12 

Bron: TNS NIPO, 2006 

De besturen in het voortgezet onderwijs blijken de meeste behoefte te hebben aan 
onderwijsinhoudelijke vernieuwing (51%), handreikingen voor het inpassen van ICT in 
de dagelijkse lespraktijk (46%) en ontwikkeling van ICT-beleid (45%). Vergeleken met 
vorig jaar hebben de belangrijkste verschuivingen betrekking op meer aandacht voor 
ontwikkeling van ICT-beleid, samenwerking en deskundigheidsbevordering. Minder 
aandacht gaat uit naar opzetten van beheersactiviteiten voor ICT-voorzieningen .  

10 | Kunt u aangeven op welk gebied u behoefte heeft aan ondersteuning ten aanzien van 
het gebruik van ICT in het onderwijs? – voortgezet onderwijs 
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De gegevens van het voortgezet onderwijs zijn ook opgenomen in een tabel.  

11 | Behoefte aan ondersteuning – voortgezet onderwijs 

 2003 2004 2005 2006 
Onderwijsinhoudelijke vernieuwing 47 53 51 51 
Handreikingen voor inpassen ICT in dagelijkse 
lespraktijk 53 60 45 46 
Ontwikkeling van ICT-beleid 29 38 33 45 
Het realiseren van lokale of regionale samenwerking 32 29 31 41 
Deskundigheidsbevordering 32 45 34 41 
Gezamenlijke inkoop apparatuur en programmatuur 24 28 27 32 
Internetvoorzieningen    26 
Opzetten van beheer ICT-voorzieningen 27 22 34 26 
Geen van deze 13 18 18 13 

Bron: TNS NIPO, 2006 

Wanneer we kijken naar de periode 2003-2006 kunnen we zien dat er over het algemeen 
de meeste behoefte is aan onderwijsinhoudelijke vernieuwing en handreikingen voor het 
inpassen van ICT in de dagelijkse lespraktijk. Schoolbesturen in het voortgezet onderwijs 
hebben over het algemeen weinig behoefte aan gezamenlijke inkoop van apparatuur en 
programmatuur (tussen de 24% en 32%), aan het opzetten van het beheer van ICT-
voorzieningen (22% tot 34%) en aan het realiseren van lokale of regionale samenwerking 
(rond de 30%, met 2006 als uitschieter, 41%). 
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3.2 Schoolbesturen steunen op grote schaal op adviserende 
organisaties 

Bij het realiseren van de toekomstplannen krijgen de schoolbesturen steun van 
verschillende instanties. Drie op de tien schoolbesturen in het primair onderwijs geven 
aan dat zij ondersteuning krijgen van de Ict op School (31%). Dit is een forse stijging ten 
opzichte van vorig jaar (19%). Het samenwerkingsverband (27%), de 
onderwijsbegeleidingsdienst en Kennisnet (dit jaar voor het eerst meegenomen in de 
meting) worden door ruim een kwart van de besturen genoemd als ondersteunende 
organisaties (beide 26%).  

12 | Van wie krijgt u bij het realiseren van de toekomstplannen nog ondersteuning? – 
primair onderwijs 
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In 2003 was de OBD veruit de belangrijkste ondersteuner van de schoolbesturen bij het 
realiseren van de toekomstplannen (38%). Door de jaren heen is deze steun aanzienlijk 
teruggelopen (naar 26% in 2006) maar de OBD staat nog steeds op een derde plaats in de 
lijst van belangrijkste ondersteuners voor het realiseren van toekomstplannen. Ict op 
School heeft sinds 2003 een flinke inhaalslag gemaakt en staat dit jaar zoals we al eerder 
zagen bovenaan.  
 
De schoolbesturen ondersteunen elkaar weinig bij het realiseren van toekomstplannen, 
het percentage schommelt tussen de 8 en 11 procent. Dit resultaat is logisch gezien de 
resultaten uit paragraaf 3.1, waar te zien is dat de schoolbesturen ook weinig behoefte 
hebben aan samenwerking of bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop van ICT-apparatuur.   
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Drie jaar geleden gaf ruim de helft van de VO-besturen aan zelf alle kennis in huis te 
hebben, in 2004 was dat percentage teruggelopen naar 32%, en in 2005 zegt nog slechts 
38% niemand buiten de school om nodig te hebben. Dit jaar lijkt de zelfredzaamheid 
weer terug te komen op het niveau van 2003. Ruim vier op de tien VO-besturen geven 
aan alle kennis zelf in huis te hebben (44%). Drie op de tien VO-besturen krijgen steun 
van het samenwerkingsverband (28%) en een vijfde krijgt ondersteuning van Kennisnet 
(19%). 

13 | Van wie krijgt u bij het realiseren van de toekomstplannen nog ondersteuning? – 
voortgezet onderwijs 
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In tegenstelling tot besturen in het primair onderwijs zien VO-besturen nauwelijks een rol 
weggelegd voor de OBD. Een ander verschil tussen primair en voortgezet onderwijs is 
dat VO-besturen significant vaker aangeven zelf alle kennis in huis te hebben en van 
niemand ondersteuning te krijgen (44% versus 23%).  
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4 Rol Ict op School 

4.1 Ruime meerderheid schoolbesturen bekend met Ict op School  

Aan alle schoolbesturen is gevraagd of men Ict op School kent, al is het alleen van naam.  
Nagenoeg alle schoolbesturen antwoorden hierop bevestigend: van de PO-besturen kent 
slechts één procent Ict op School niet, bij de VO-besturen ligt dit percentage op vier 
procent. De helft van de VO-besturen kent Ict op School meer dan alleen van naam 
(52%), bij de PO-besturen ligt dit aantal beduidend hoger, op 70%. Het percentage VO-
besturen dat aangeeft de Ict op School wel te kennen, maar alleen van naam, is gestegen 
van 21% in 2005 naar 45% in 2006. 

14 | Heeft u wel eens gehoord van Ict op School? 
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Wanneer we kijken naar de naamsbekendheid door de jaren heen, zien we enkele 
verschillen tussen het primair en voortgezet onderwijs. Tussen 2002 en 2004 steeg het 
aantal schoolbesturen in het primair onderwijs dat Ict op School meer dan alleen van 
naam kent van 42% naar 71%. De laatste jaren lijkt de naamsbekendheid onder deze 
schoolbesturen stabiel. Bij het voortgezet onderwijs is het percentage dat Ict op School 
meer dan alleen van naam kent, gestegen tussen 2003 en 2005 (van 52% naar 68%) en in 
2006 weer terug op het lagere niveau van 2003 (52%).  
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Het percentage schoolbesturen dat Ict op School niet kent, is door de jaren heen 
afgenomen. Dit geldt voor beide typen schoolbesturen (PO: van 30% in 2002 naar 1% in 
2006, VO: van 19% in 2003 naar 4% in 2006).  
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4.2 Bekendheid producten en diensten van Ict op School stabiel 

Aan degenen die Ict op School meer dan alleen van naam kennen (PO: n=53, VO: n=37) 
is gevraagd welke specifieke activiteiten of producten men van Ict op school kent.  
 
Net als vorig jaar is de website het meest bekende communicatiemiddel onder de 
schoolbesturen in het primair onderwijs (61%), gevolgd door bijeenkomsten (55%). ISP-
wijzer (49%), Vier in balans (44%), Kieswijzers en infowijzers (41%) en het 
nieuwsbulletin bij Vives (40%) zijn bekend bij vier à vijf op de tien schoolbesturen uit 
het primair onderwijs. Kennisrotonde (28%), Regiokaart (27%), ICT-boom (27%) en de 
kwaliteitsregelingen (20%) zijn bij minder dan één op de drie schoolbesturen bekend.  
 
In vergelijking met vorige meting is de bekendheid van alle genoemde producten, 
diensten of activiteiten onder schoolbesturen redelijk stabiel. 

15 | Inhoudelijke bekendheid – primair onderwijs 
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Het meest bekende communicatiemiddel is ook in het voortgezet onderwijs de website 
(47%), gevolgd door bijeenkomsten (36%). Kieswijzers en infowijzers en de ISP-wijzer 
delen de derde plaats, met een bekendheid van 3 
 
De website is nog steeds het meest bekende communicatiemiddel van Ict op School. Het 
is alleen niet meer zo dat de website er met kop en schouders bovenuit steekt, zoals vorig 
jaar. Vergeleken met vorig jaar is de bekendheid van de website gedaald: van 67% in 
2005 naar 47% in 2006. 

16 | Inhoudelijke bekendheid – voortgezet onderwijs 
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4.2.1 Grootste belang toegekend aan Vier in balans 
Aan alle respondenten die aangeven bekend te zijn met een product of activiteit van Ict 
op School, is gevraagd in een rapportcijfer uit te drukken wat het belang hiervan is voor 
de werkzaamheden van het schoolbestuur. In onderstaande grafieken wordt de mate van 
belang per activiteit in het primair en voortgezet onderwijs weergegeven.  
 
Net als vorig jaar kennen de PO-besturen het meeste belang toe aan Vier in balans (42%). 
Met 41% staan Kieswijzers en infowijzers dit jaar op de tweede plaats, vlak achter Vier 
in balans. Vorig jaar gaf nog slechts 18% aan een groot belang te hechten aan Kieswijzers 
en infowijzers. Het belang van het NieuwsBulletin bij Vives is bijna verdubbeld (van 
18% in 2005 naar 35% in 2006). Verder valt op dat het percentage schoolbesturen dat een 
gemiddeld belang toekent aan de website, gestegen is van 57% in 2005 naar 71% in 2006. 
Daarom is dan het percentage schoolbesturen dat weinig belang toekent aan de website, 



ICT in het onderwijs belangrijk voor schoolbesturen  | E5261b | © TNS NIPO | oktober 2006 | 20 

dit jaar erg klein (6%). De cijfers vermeld achter de producten of diensten, staan voor het 
gemiddelde cijfer. 

17 | Belang van producten of diensten in rapportcijfer uitgedrukt - primair onderwijs 
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In het voortgezet onderwijs valt op dat de website veel bekendheid geniet maar voor de 
werkzaamheden van het schoolbestuur niet direct van groot belang is (34% geeft een 
rapportcijfer 8-10). Dit jaar kennen de VO-schoolbesturen het grootste belang toe aan 
kwaliteitsregelingen (52%), gevolgd door tools (40%) en ISP-wijzer (38%). Kieswijzers 
en infowijzers  komen bij de VO-besturen op een vierde plaats (37%). Vier in balans is 
gedaald in belangrijkheid voor VO-besturen, van 42% in 2005 naar 30% in 2006. De 
cijfers vermeld achter de producten of diensten staan voor het gemiddelde cijfer. 

18 | Belang van producten of diensten in rapportcijfer uitgedrukt – voortgezet onderwijs 
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In het algemeen liggen de percentages van VO-besturen die aan een product of dienst van 
Ict op School een groot belang hechten (rapportcijfer 8-10) hoger dan bij de PO-besturen. 
Vier in balans en Kennisrotonde staan onderaan in deze ranglijst maar nog steeds geven 
drie op de tien VO-besturen aan groot belang te hechten aan deze diensten. Bij de PO-
besturen krijgen Regiokaart en bijeenkomsten slechts van 16% een groot belang 
toegekend. 
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4.2.2 Imago Ict op school: vooral informatief en deskundig 
Aan degenen die Ict op School meer dan alleen van naam kenden, is een aantal imago 
statements voorgelegd. De statements  ‘belangenbehartiging’ en ‘consumentorganistaie’ 
zijn dit jaar niet als aparte statements bevraagd, maar gecombineerd onder de noemer 
‘belangenbehartiging / consumentenorganisatie’.  
 
Het beeld dat PO-besturen die Ict op School meer dan alleen van naam kennen hebben, is 
in het algemeen positief. De meest kenmerkende aspecten volgens de PO-besturen zijn 
deskundigheid (93%) en informatief (92%). Waar de schoolbesturen in het primair 
onderwijs sinds 2003 steeds positiever waren over de onafhankelijkheid van Ict op 
School,is dit percentage in 2006 voor het eerst gedaald van 81% naar 67%.  

19 | Ict op School staat voor… (% ondervraagden (helemaal) mee eens) –               
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De VO-besturen zijn eveneens positief over Ict op School. Het meest kenmerkende aspect 
is volgens de VO-besturen informatief (90%), op de voet gevolgd door deskundigheid 
(88%). Nadat de schoolbesturen in de voorgaande jaren steeds minder positief waren over 
Ict op School als consumentenorganisatie, is dit percentage percentage in combinatie met 
belangenbehartiging sterk gestegen van 32% in 2005 naar 55% in 2006.  

20 | Ict op School staat voor… (% ondervraagden (helemaal) mee eens) – voortgezet 
onderwijs 
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De aspecten ‘deskundigheid’ en ‘informatief’ zijn door de jaren heen de belangrijkste 
aspecten geweest om Ict op School te typeren. Maar ook is nog meer dan de helft van de 
besturen het eens met het imagokenmerk belangenbehartiging/consumentenorganisatie. 
Dit geldt voor zowel schoolbesturen uit het primair als uit het voortgezet onderwijs. Het 
imago van Ict op School is stabiel en zeer positief.  
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4.3 Rol Ict op School belangrijkst voor verspreiden van informatie 
en kennis 

Aan alle respondenten, ook die Ict op School niet kennen, is vervolgens gevraagd welke 
ondersteunende activiteiten de schoolbesturen meer of minder belangrijk vinden. De 
uitkomsten op dit punt zijn stabiel ten opzichte van vorig jaar. De schoolbesturen hechten 
het grootste belang aan het verspreiden van informatie en kennis (99%) en het geven van 
advies over ICT (87%). Beide activiteiten laten door de jaren heen een stijgende trend 
zien. Het belang van belangenbehartiging ter verbetering van ICT-producten en diensten 
lijkt na een dip in 2004 nu op een stabiel niveau (tussen de 72% en 75%) te liggen. Het 
ondersteunen van de samenwerking tussen scholen laat ook een stijgende trend vanaf 
2002 zien.  

21 | (Zeer) belangrijk dat Ict op School deze activiteiten uitvoert – primair onderwijs 
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Net als de PO-besturen, vinden bijna alle VO-besturen (97%) het verspreiden van 
informatie en kennis de belangrijkste taak van Ict op School. Het in kaart brengen van de 
vraag van scholen naar ICT-producten en diensten en advies geven over ICT volgen op 
de tweede plaats (beide 82%). Deze drie activiteiten laten door de jaren heen een 
stijgende trend zien.  

22 | (Zeer) belangrijk dat Ict op School deze activiteiten uitvoert – voortgezet onderwijs 
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In onderstaande grafiek wordt nog eens bevestigd dat schoolbesturen op dit moment 
duidelijk de meeste behoefte hebben aan het verspreiden van informatie en kennis (VO: 
26%, PO: 38%). Bij de PO-besturen ligt verder vooral de nadruk op behoefte aan 
handreikingen voor het maken van keuzes uit het ICT-aanbod en belangenbehartiging ter 
verbetering van ICT-producten en diensten (beide 16%). Voor de VO-besturen geldt dat 
zij naast het verspreiden van informatie en kennis de meeste behoefte hebben aan het 
ondersteunen van de samenwerking tussen scholen (17%). Daarna volgen het in kaart 
brengen van de vraag van scholen naar ICT-producten en diensten, en handreikingen voor 
het maken van keuzes uit het ICT-aanbod (beide 15%). 

23 | Meeste behoefte aan ondersteuning  
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5 Samenvatting 

� Het merendeel van de besturen vindt dat het gebruik van ICT op de scholen die onder 
hun bestuur vallen zich in een gevorderd stadium bevindt. In het voortgezet 
onderwijs geeft 13% zelfs aan zich reeds in een vergevorderd stadium te bevinden. 

 
� Over het algemeen ging de aandacht van PO-schoolbesturen op het gebied van ICT in 

2006 het meeste uit naar het beheer en onderhoud van ICT-voorzieningen en 
financiën. De aandacht van VO-besturen ging het meest uit naar financiën en 
internetvoorzieningen. De verdeling van aandacht door besturen is in vergelijking 
met 2005 redelijk gelijk gebleven. 
 

� Ongeveer vier op de tien schoolbesturen werken op het gebied van ICT samen met 
een ander schoolbestuur. Van de besturen die aangeven nu nog niet samen te werken, 
geeft eenvijfde van de PO-besturen en een kwart van de VO-besturen aan binnen 
twee jaar te gaan samenwerken met een ander schoolbestuur. 

 
� Met het oog op de toekomst hebben de schoolbesturen voornamelijk behoefte aan 

handreikingen voor het inpassen van ICT in de dagelijkse lespraktijk en aan 
ondersteuning bij het gebruik van ICT voor onderwijsinhoudelijke vernieuwing. De 
behoefte aan deze twee vormen van ondersteuning is in de periode 2003-2006 altijd 
het hoogst geweest. 

 
� Bijna alle schoolbesturen hebben wel eens gehoord van Ict op School. Zeven op de 

tien PO-besturen en de helft van de VO-besturen kennen Ict op School méér dan 
alleen van naam. De naamsbekendheid onder de PO-besturen is sinds 2004 stabiel. 
Bij de VO-besturen is de naamsbekendheid tussen 2003 en 2005 gestegen, maar 2006 
is het weer op het niveau van 2003.  

 
� Van de specifieke producten en diensten is de website het meest bekend. Ook het 

congres is in 2006 behoorlijk bekend onder de besturen. In vergelijking met 2005 is 
de inhoudelijke bekendheid van Ict op School redelijk gelijk gebleven. 

 
� Voor ondersteuning wordt door de besturen in het basisonderwijs het meest een 

beroep gedaan op de deskundigheid van Ict op School, de 
onderwijsbegeleidingsdienst en Kennisnet. De meeste besturen van het voortgezet 
onderwijs gaven in 2006 voor het eerst sinds drie jaar weer aan alle kennis zelf in 
huis te hebben.  
 

� Van de producten van Ict op School wordt aan Vier in Balans veruit het grootste 
belang toegekend door de PO-besturen. Bij de VO-besturen wordt Vier in balans ten 
opzichte van vorig jaar minder belangrijk gevonden. Hier wordt aan de 
kwaliteitsregelingen het grootste belang toegekend.  
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� De meest kenmerkende aspecten die volgens de besturen bij het imago van Ict op 
School horen, zijn net als vorig jaar ‘informatief’ en ‘deskundig’. Maar ook is nog 
meer dan de helft van de besturen het eens met het imagokenmerk 
belangenbehartiging/ consumentenorganisatie .  

 
� Wat de ondersteunende activiteiten van Ict op School betreft, geven de besturen aan 

het verspreiden van informatie en kennis het meest belangrijk te vinden. Bij de PO-
besturen wordt dit gevolgd door het geven van advies over ICT. Bij de VO-besturen 
is dit het in kaart brengen van de vraag van scholen naar ICT-producten en diensten. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Onderzoeksverantwoording 
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Onderzoeksverantwoording 
Het TNS NIPO onderzoek is telefonisch uitgevoerd. In 2006 is, net als de vorige jaren, 
gevraagd naar de voorzitter of de verantwoordelijke voor ICT- zaken van het 
schoolbestuur. Voor de meting van 2006 zijn in totaal 150 interviews afgenomen, 75 in 
het primair onderwijs en 75 in het voortgezet onderwijs.  
 
De resultaten worden in deze rapportage voornamelijk vergeleken met 2005 (n=150) en 
waar mogelijk voor het primair onderwijs ook met eerdere metingen (sinds 2001).  
 
De onderverdeling van de respondenten naar functie is weergegeven in de volgende tabel: 

24 | Steekproefoverzicht primair onderwijs 

Functies 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
ICT-coördinator 5 30 33 35 38 
ICT-verantwoordelijke binnen het bestuur nvt nvt 14 20 30 
(schoollocatie) directeur / (adjunct) 17 30 47 34 25 
Lid bovenschools managementteam nvt nvt 20 13 20 
Adviseur van bestuur 12 12 2 3 5 
Ambtenaar afdeling onderwijs - 17 - - 4 
Lid bestuur 5 14 2 4 1 
Voorzitter / secretaris bestuur 71 27 2 2 1 
Bovenschoolse ICT-coordinator/ medewerker nvt nvt 8 7 - 
Leraar nvt nvt 6 2 - 
Financieel medewerker, administrateur nvt nvt nvt 6 - 
Nog anders 4 6 5 3 27 
Totaal 113 137 144 128 152 
      
n= 77 75 82 75 75 
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De onderverdeling van de respondenten uit het voortgezet onderwijs naar functie is 
weergegeven in de volgende tabel: 

25 | Steekproefoverzicht voortgezet onderwijs 

Functies 2002 2003 2004 2005 2006 
 % % % % % 
ICT-verantwoordelijke binnen het bestuur nvt nvt 22 21 39 
ICT-coördinator - 50 36 31 26 
(schoollocatie) directeur / (adjunct)  - 41 39 29 17 
Lid bestuur 3 4 - 6 9 
Lid bovenschools managementteam nvt nvt 5 5 6 
Leraar nvt nvt 5 2 - 
Adviseur van bestuur - 18 2 3 5 
Bovenschoolse ICT-coordinator/ medewerker nvt nvt 4 - - 
Voorzitter / secretaris bestuur 94 5 3 3 2 
Ambtenaar afdeling onderwijs - 12 - - - 
Financieel medewerker, administrateur nvt nvt nvt - - 
Nog anders 6 8 12 9 37 
Totaal 103 137 128 115 141 
      
n= 18 75 69 75 75 
 

Veldwerk 
Het veldwerk heeft bij TNS NIPO Callcenter (zie bijlage 2) plaatsgevonden van 18 
september t/m 13 oktober 2006. De vragenlijst is opgenomen in de bijlage 3.  
 
Toelichting bij de tabellen 
De computer berekent het percentage van elk cijfer afzonderlijk volgens een vaste 
afrondingsinstructie. Het gevolg is dat optellingen van percentages niet altijd gelijk zijn 
aan het percentage van de som der (absolute) basiscijfers. Dergelijke (kleine) verschillen 
zijn dus slechts afrondingsverschillen. 
 
Meervoudige antwoorden 
In sommige gevallen komen antwoorden van ondervraagden in meer dan één 
antwoordcategorie voor, waardoor een optelling boven 100% uitkomt. Percentuele 
uitkomsten van minder dan 0,5 worden in de resultaten aangeven met een “0” en in het 
rapport met een “x”. 
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Bijlage 2 Methode van onderzoek: CATI 
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Computergestuurd telefonisch onderzoek 
 
Als instrument is de telefoon niet meer weg te denken in het marktonderzoek. 
Telefonisch ondervragen kent immers een aantal evidente voordelen. Het is snel, 
levert meestal een hoge respons op en is dankzij de goede sturingsmogelijkheden 
bijzonder representatief.  
 
Door optimaal gebruik te maken van de recente technologische ontwikkelingen heeft 
TNS NIPO telefonisch onderzoek uitgebouwd tot een uniek instrument. Onder de naam 
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) wordt aan opdrachtgevers 
hoogwaardig specifiek onderzoek op maat aangeboden. 

 
CATI: efficiënt en foutloos 
CATI combineert de voordelen van telefonisch enquêteren met de voordelen van 
computergestuurde dataverzameling: 
• ‘Direct data entry’: de antwoorden worden meteen ingetoetst. Hierdoor is invoer 

achteraf niet meer nodig en kunnen nauwelijks invoerfouten ontstaan. 
• Doorverwijzingen worden automatisch door de computer gevolgd. Hoe ingewikkeld 

de vragenlijst ook is, de enquêteur hoeft alleen maar de vragen die op zijn scherm 
verschijnen voor te lezen en kan zich verder geheel op de antwoorden concentreren. 

• De computer controleert gedurende het interview de consistentie van de antwoorden. 
• De gegevens zijn direct te verwerken. Zodra het laatste gesprek is gehouden, is het 

bestand in principe beschikbaar. 
• Vragen en vraagblokken kunnen per respondent automatisch in een andere volgorde 

worden gesteld. Dit vermindert het gevaar van het halo-effect (de respondent 
concentreert zich minder goed op latere stellingen en geeft deze een zelfde 
beoordeling als eerdere stellingen). 

• In geval van non-respons (de te ondervragen persoon is niet thuis, maar bijvoorbeeld 
wel een huisgenoot) kan een afspraak worden gemaakt voor later. Het systeem zorgt 
er dan voor dat de afspraak strikt nagekomen wordt. Verder wordt ook het aantal 
weigeringen bijgehouden en kan zo (dagelijks) het respons-percentage worden 
berekend. Bovendien wordt een respondent bij geen gehoor nogmaals op maximaal 
vier andere dagen gebeld (indien gewenst nog vaker). 

• Computergestuurd enquêteren betekent het efficiënt afnemen van ingewikkelde 
vragenlijsten omdat de juiste volgorde van de vragen is voorgeprogrammeerd. Dat 
levert in veel gevallen een kostenvoordeel op. 

• De opdrachtgever kan inloggen op de computer van de enquêteur. Dit maakt 
meekijken en –luisteren bij het doorlopen van de vragenlijst mogelijk.  

 
TNS NIPO Callcenter 
TNS NIPO beschikt over uitgebreide faciliteiten voor computergestuurd telefonisch 
onderzoek. TNS NIPO Callcenter, de afdeling voor computergestuurd telefonisch 
onderzoek, is uitgerust met 240 cabines van waar uit de enquêteurs volledig 'computer 
assisted' consumenten en bedrijven ondervragen. 
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Door het gebruik van de computer is een optimale voortgangsbewaking van het veldwerk 
mogelijk. TNS NIPO Callcenter beschikt over een geautomatiseerd afsprakensysteem 
waardoor de gesprekken plaatsvinden op tijdstippen die de respondenten het beste 
uitkomt. Bovendien is het mogelijk om afgebroken interviews op een later tijdstip te 
hervatten. 
 
De computer bewaakt de voortgang van het veldwerk. Aan het eind van elke dag wordt 
automatisch een responsverslag gemaakt. Op deze wijze kan onmiddellijk worden 
ingegrepen als de respons in bepaalde groepen (cellen) achterblijft. 
 
Het systeem levert tevens informatie over de gemiddelde gespreksduur (totaal en per 
enquêteur), het aantal gesprekken dat is gerealiseerd (totaal en per enquêteur), het aantal 
afspraken, het aantal weigeringen (met motief), het aantal nummers/adressen dat nog 
openstaat, et cetera. Zo is er permanent inzicht in de vorderingen van het veldwerk en kan 
er tijdig worden bijgestuurd of ingegrepen. 
 
In het TNS NIPO Callcenter bewaken supervisors (deskundigen op het gebied van 
telefonisch onderzoek) continu de kwaliteit van het veldwerk vanuit speciaal ingerichte 
controle-units (meeluister- en meekijkfaciliteiten). Volgens een vaste steekproefroutine 
wordt met enquêteurs meegekeken en -geluisterd. De supervisor maakt een verslag van 
het functioneren van de enquêteur dat wordt opgeslagen in een evaluatielogboek. Indien 
nodig geeft de supervisor aanwijzingen en fungeert bij problemen als vraagbaak voor de 
enquêteurs.  
 
Voor de steekproeftrekking beschikt TNS NIPO over alle telefoonnummers in Nederland 
zodat in alle gevallen een verantwoorde steekproef samengesteld kan worden. 
 
Catibus: the small business solution 
Een CATI onderzoek wordt bij TNS NIPO exclusief voor één opdrachtgever uitgevoerd. 
Daarnaast voert TNS NIPO wekelijks een eigen CATI-onderzoek uit onder de 
Nederlandse huishoudens: de Catibus. Het is mogelijk een klein aantal vragen met deze 
omnibus te laten ‘meelopen’. Ideaal voor kleinere ondernemers of kleinere 
(deel)onderzoeken.  
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Bijlage 3 Vragenlijst 
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Bijlage 4 Tabellen 
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Bijlage 5 Open antwoorden 
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 Vr. 50: Aan welke van de volgende onderwerpen is in het 

afgelopen jaar in het bestuur aandacht besteed? 
 
� alle andere mogelijkheden op schoolniveau, er worden veel zaken op 

een lager niveau besproken. 
� indentiteit 
� vooral richting ict lessen 
 
 Vr. 410: Kunt u aangeven welke activiteiten er volgens u de 

komende 12 maanden de hoogste prioriteit hebben binnen het 
schoolbestuur? 

 
� de combinatie van ict en hoogbegaafdheid (de software die dit 

ondersteund). het in kaart brengen om het documentenbeheer goed te 
organiseren op school. 

� het werken met glasvezel. het werken met active-bord. 
� ict van techniek naar menselijk: ict is leuk maar slechts een middel. 
� inrichten van de server op zodanige wijze dat er onderwijskundig en 

didactisch, profijt uit te trekken valt;een kwaliteitshandboek 
geintegreerd en bv; weekplanner avn alle groepen op de server. 

� integratie en implementeren van software binnen onderwijskundige 
aanbod. 

� kosten en onderwijskunde interventies. 
� met name om de communicatie met leerlingen en ouders. 
� nieuwbouw 
� ontwikkelen van een beleidsplan. 
� wij zijn als bestuur bezig om de verantwoordelijkheid weer bij de 

scholen te leggen wat betreft ict. 
 
 Vr. 420: Van wie krijgt u bij het realiseren van deze 

toekomstplannen nog ondersteuning? 
 
� abzw)automatiseringsbureau) 
� adviesbureau 
� andere bedrijven en via internet. 
� avs (algemene vereniging schoolleiders) 
� bic netwerk van aps. 
� capgemini, intech ict, hp. 
� centrum onderwijs ontwikkeling, onderdeel van avance hogeschool. 
� commercieel bureau 
� commerciele partijen. ordina, 
� de kei groep externe beheer groep 
� door ict bedrijven. 
� edu noord: samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies, 

scholen vanuit de afsplitsing rijskuniversiteit groningen. 
� extern bedrijf. 
� externe bureaus 
� externe deskundige 
� hebben zelf een firma waar ze heel veel ondersteuning van krijgen 
� het bedrijf wat bij ons het computeronderhoud doet. 
� hogeschool in holland 
� ict staf op school. 
 

[ vervolg ]  
 
� individuele bedrijven 
� leveranciers van hardware producten, internetverbinding en 

netwerkonderhoud 
� leveranciers van software/hardware en collega scholen. 
� loakel leveranciers en adviseurs 
� netwerkbeheerder. 
� onderwijskundige van ons bestuur 
� onderwijsvernieuwingscooperaat. 
� ook websites 
� pabo. 
� picto 
� ql ict: beheersmatige aspecten van ict. 
� qlict 
� qlict,is een handelsnaam 
� samenwerkende leveranciers van ict 
� schoolservicedeinst 
� slo en platform vmbo beta. 
� softwareleverancier. 
� softwareleveranciers. 
� station to station 
� systeembeheer. 
� systeembeheerder van het roc 
� town. 
� via de beheerder van onze netwerk 
� via een ander bedrijf wat ik zelf in de hand heb genomen. 
� via een onafhankelijke externe deskundige. 
� via ggd 
� via het net werk schizo 
� via ict-samenwerkingsverbanden. 
� wij kopen kennis in centric in zwolle. 
 
 Vr. 530: Waarom bent u hierover (zeer) ontevreden? (Enq: 

Noteer het exacte antwoord!!!) 
 
� de investering heeft niet echt geleid datgene wat ons voor het oog 

stond. de resultaten zijn niet geworden wat werd gedacht. 
� gevoelsmatig is er laatste jaren veel geïnvesteerd er moet nog veel 

meer gebruik worden gemaakt van ict, waardoor we een hoger 
rendement eruit halen. 

� het gebruik staat niet in verhouding tot de investeringen. ict is te 
weinig vliegwiel voor verandering. 

� het is nog een te eenzijdig gebruik van ict en de frequentie van het 
gebruik van hardware is te laag. 

� het niveau waarop het wordt ingepast is mager en laag. het komt niet 
verder dan demootje zus en demootje zo. 

� het werkelijke inpassen in het leerproces zal zeker nog 3 jaar duren. 
� ik denk dat het proces van ict in de scholen implementeren te traag is. 

het heeft te weinig prioriteit bij directies van scholen, andere dingen 
gaan gewoon voor. 

� meer rendement verwacht; heel hard trekken eraan 
� omdat dhr te weinig terug ziet in de klas tegenover de middelen die 

beschikbaar zijn. er gebeurt te weinig met differentieren tegenover de 
leerlingen 

� omdat het ict onderwijs nog te weinig onderdeel uitmaakt van de 
dageljkse lespraktijk. 
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[ vervolg ]  
 
� omdat het rendement nog niet voldoende is 
� omdat je wil dat de computer zo geintegreerd is in het totale lespakket 

en dat komt nog te weinig van de grond. 
� omdat we veel te lang de verkeerde weg zijn ingeslagen.ze hebben te 

laat in de gaten gekregen dat we op de verkeerde weg zaten. 
� onvoldoende gebruik van de systemen. 
� resultaten waren onvoldoende. 
� veel geinvesteerd, maar de deskundigheid is nog niet voldoende, en er 

wordt nog te weinig gebruik van gemaakt. 
 
 Vr. 540: Op welke van de volgende gebieden zou in de nabije 

toekomst moeten worden geïnvesteerd om meer rendement te 
halen uit ICT? 

 
� aanpassen van beleidsplan 
� centrale nederlandse onderwijs software-bank. moet het keurmerk 

geven of software in netwerken opereerbaar is. 
� delen van informatie. 
� infrastructuur 
� interactief gebruik van ict. 
� onderzoek naar randverschijnselen, bijv. straling beeldscherm. bijv. 

consequenties voor de rug. ik vind in het algemeen dat er meer 
aandacht moet zijn voor software. blijven meestal steken op een 
bepaald nivo. ik vind dat het zo gestuurd moet zijn dat het kinderen 
echt helpt met dit en dit heb je fout gedaan, niet alleen prijzen bij goed 
of minder goed, maar ook duidelijk uitleggen wat er goed of fout was. 
ik vind de prijzen te hoog voor software. 

 
 Vr. 432: Wat is of zijn uw functie(s) binnen het bestuur en binnen 

de schoolorganisatie? 
 
� adjunct directie maneger 
� adjunct directuer 
� alg directeur 
� algemeen directeur 
� beleidsmedewerker ict. 
� beleidsmedewerker ict. 
� beleidsmedewerker openbaar onderwijs. 
� bestuurs en management adviseur 
� bovenschools dirtecteur 
� bovenschools ict coordinator 
� conrector. 
� conrector. 
� coordinator systeembeher voor geheel organisatie 
� directeur 
� directeur en voorzitter bestuurgroep 
� directeur van de stichting; genandateerd voor deze functie en 

beslissingen 
� groepsleerkracht 
� hoofd automatisering 
� hoofd concern, hoofd financien. 
� hoofd ict 
� hoofd ict. 
� hoofd systeembeheer. 
� hoofd van het stafbureau inzake ict. 
 

[ vervolg ]  
 
� ict adviseur van het bestuur. 
� ict verantwoordelijke binnen de schoolleiding 
� ict- medeverantwoordelijke binnen het bestuur.  lid van de ict-

werkgroep. 
� ict- verantwoordelijke buiten het bestuur. 
� ict-verantwoordelijke buiten het bestuur. 
� lacatiedirecteur en bovenschools ict verantwoordelijke 
� leerkracht. 
� lid bovenschools voor managemntteam; werkt voor dit team 
� lid van raad bestuur en in die zin ook verantwoordelijk van 

inhoudelijk onderwijs en kwaliteit daarvan 
� management begeleiding en dan met name gefocused op het 

personeel. 
� personeel en finacien. 
� project van samenwerkingsverband 
� projectleider ict 
� rector van de school 
� rector. 
� secretaresse bestuur 
� secretaresse van het bestuur.en van alle scholen 
� secretariaat. 
� secretaris directieberaad 
� stafmedewerker informatievoorziening. 
� systeembeheerder 
� systeembeheerder en pmr 
� systeembeheerder. 
� voorzitter centrale directie. 
� voorzitter centrale directie. 
 
 

 

 


